پزسشنامه مقدماتي جهت اخذ تسهيالت بانكي بابت طزحهاي سزمايهگذاري
 )1هطرصات ػوَهي هتقاضي:
ًام ضرص/ضطمت ٍ ًَع آى:
هَضَع ططح:
ًَع ططح :احساث

تنويل

تَسؼِ

تاضيد ٍ هحل صسٍض/ثثت:

ًَساظي ٍ تاظساظي

ضواضُ ضٌاسٌاهِ/ثثت:

اًتقال

مس/ضٌاسِ هلي:

سطهايِ ثثتي ضطمت (هيليَىضيال):
سطهايِ پطزاذت ضسُ (هيليَىضيال):
سطهايِ زض تؼْس (هيليَىضيال):
هَضَع فؼاليت ضطمت طثق اساسٌاهِ:
ًطاًي زفتط هطمعي:
تلفي:

ًَع هالنيت هحل زفتطهطمعي:

فنس:

ًطاًي هحل اجطاي ططح:
تلفي:

فنس:

ًَع هالنيت هحل اجطاي ططح:

ًوايٌسُ ضطمت:

ًام ٍ ًام ذاًَازگي:

تلفي ّوطاُ:

(طي ًاهِ ضواضُ ........................هَضخ)...............

 )2هطرصات اػضاي ّيأت هسيطُ ٍ هسيطػاهل :
ًام ٍ ًام ذاًَازگي

مسهلي
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تاضيد تَلس

هحل

سوت زض

هسضك

سَاتق ضغلي ٍ هسيطيتي

تلفي

ضٍظ/هاُ/سال

صسٍض

ضطمت

تحصيلي

ضطٍع/ذاتوِ

ّوطاُ
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 )3هطرصات ضطماء/سْاهساضاى ضطمت:
اســـاهي

تاضيد تَلس
ضٍظ/هاُ/سال

ضواضُ ثثت/
ضٌاسِ هلي

ًَع سْن
(تا ًام/تيًام)

تؼساز سْام

زضصس سْام

هثلغ سْام
(هيليَىضيال)

جوــــــــــــــغ

 )4ضطمتّاي ّوگطٍُ (شيًفغ ٍاحس):
ًام ضطمت

سْاهساضاى ػوسُ ٍ زضصس سْام ّط يل

اػضاء ّيأتهسيطُ ٍ هسيطػاهل

* هصاديك ضروت ّوگرٍُ (ريًفعٍاحذ):
 )1ضخص حمَلي وِ بيص از  %02سْام يا سرهايِ آى بِ طَر هستمين يا غيرهستمين هتعلك بِ ضروت هتماضي تسْيالت باضذ.
 )0ضخص حمَلي وِ حذالل دٍ سَم اعضاء ّيأت هذيرُ آى با اعضاء ّيأتهذيرُ ضروت هتماضي تسْيالت هطترن باضذ.
 )3ضخص حمَلي وِ رئيس ّيأتهذيرُ آى با ضروت هتماضي تسْيالت هطترن باضذ.

 )5ضؼة تاًلّا ٍ هؤسسات اػتثاضي مِ هتقاضي ًعز آىّا فؼاليت هيًوايس:
(ارقام :ميليًن ريال)

ًام تاًل/هؤسسِ اػتثاضي
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ًام ضؼثِ ٍ مس ضؼثِ

ضواضُ حساب
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ًَع حساب

هؼسل حساب

هاًسُ حساب

(جاضي ٍ )...

 6هاِّ

زض تاضيد

ًطخ سَز

 )6هؼطفي هحصَالت ططح هٌطثق تا هجَظ هطتَطِ:
ًام هحصـــَل

ضزيف

ظطفيت اسوي

ظطفيت ػولي

ٍاحس

مس آيسيل

(سالياًِ)

(سالياًِ)

(تي ،ػسز ٍ )...

)(ISIC

 )7زاًص فٌي هَضزًياظ ططح (هٌطق تا قطاضزاز هطتَطِ):
ضطح هرتصط:

 )8هجَظّاي قاًًَي:

* هجَزّاي لاًًَي از لبيل ضْرداري ،سازهاى هحيطزيست ،پرٍاًِ ساختواًي ،جَاز تأسيس.
 )9تاظاض هحصَل:
ًام تجاضي هحصَل:
تؼساز ٍاحسّاي هَجَز زض مطَض:
ظطفيت اسوي ٍاحسّاي فؼال زض مطَض:
هيعاى تَليس ٍاقؼي ساالًِ هحصَل زض مطَض:
هيعاى صازضات تِ تفنيل  5سال اذيط(تطاساس مس :)H.S

هيعاى ٍاضزات تِ تفنيل  5سال اذيط (تطاساس مس :)H.S
هعيت ضقاتتي اجطاي ططح:
هيعاى هصطف هحصَل زض طي  5سال اذيط:
هْوتطيي چالصّا ٍ هطنالت تاظاض ططح:
هْوتطيي ٍ تعضگتطيي ضقثاي هَجَز زض تاظاض:
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 )9-1قيمت فروش محصول:
هثاًي قيوت هحصَل

قيوت توام ضسُ

قيوت پيصتيٌي

قيوت فطٍش

ٍاحس هحصَل (ضيال)

فطٍش ٍاحس هحصَل (ضيال)

ضطمتّاي ضقية

 )11مواداوليه موردنياز:
هحل تأهيي هَازاٍليِ

هَازاٍليِ ػوسُ

ٍاحس

هَضز ًياظ ططح

(تي ،ػسز ٍ )...

زاذلي

ٍاضزاتي

هيعاى ًياظساالًِ

قيوت ّط ٍاحس

هثلغ هَضزًياظ

زض ظطفيت اسوي

(ضيال)

(هيليَى ضيال)

 )11اهناًات ظيطتٌايي ططح (زاضاييّاي ثاتت):
هقساض
ضـــطح

هَضزًياظ

هَجَز

تَضيحات

ساختمانَا (متزمزتع)
تزق (كيلًيات)
آب (ليتز تز ثاويٍ)
سًخت (متزمكعة تز ساعت)

ضــــــــــطح

هتطاغ

ضطايط سٌس

ًَع هالنيت

(ضطساًگ ،تجويؼي ،هطاػي ٍ )...

سميه محل اجزاي طزح (متزمزتع)
تَضيحات:
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هساحت

ٍضؼيت حقَقي
(تطّيي-تاظزاضت)

 )11-1تطًاهِ ظهاًي ساذت ٍ تَليس:
طَل زٍضُ اجطا (هاُ)

تاضيد آغاظ ػوليات اجطايي
ضٍظ

هاُ

سال

پيصتيٌي تاضيد تْطُتطزاضي
هاُ

ضٍظ

هست تَليس آظهايطي
(زض صَضت لعٍم)

سال

 )12جسٍل تطآٍضز ملي ّعيٌِّاي سطهايِگصاضي ططح:
(ارقام :ميليًن ريال)
هَضزًياظ تا تنويل
اًجام ضسُ

ضــــــطح

(ضيالي/اضظي)

ّعيٌِّاي
ضيالي

سميه
ساختمان
محًطٍ ساسي

َشيىٍ
سزمايٍگذاري ثاتت

ماضيهآالت ي تجُيشات
تأسيسات
يسايط وقليٍ
لًاسم اداري
پيصتيىي وطدٌ

َشيىٍَاي قثل اس تُزٌتزداري
سزمايٍ در گزدش
جوـــغمل
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ّعيٌِّاي اضظي
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هثلغ اضظي

ًَع اضظ

هؼازل ضيالي (هيليَى ضيال)
تا ًطخ تسؼيط ....

هجوَع

 )13تسْيالت هالي هَضز زضذَاست:
ضزيف

هحل تأهيي هٌاتغ*

اضظي/ضيالي

هثلغ تسْيالت**

ٍاحس

هحل هصطف

1
2
3
* هحل تأهيي هٌابع اعن از هٌابع داخلي باًه ،صٌذٍق تَسعِ هلي ،فايٌاس ٍ ...
** تسْيالت درخَاستي هيبايست هتٌاسب با ّسيٌِّاي باليواًذُ طرح پس از وسر سْنالطروِ هتماضي باضذ.

 )14هؼطفي هٌاتغ هالي تِ هٌظَض تأهيي سْن هتقاضي اظ ّعيٌِّاي هَضزًياظ ططح:
هثلغ (هيليَى ضيال)

ضــــطح

تَضيحات

* هجوَع هٌابع هالي هعرفي ضذُ هيبايست هتٌاسب با سْنالطروِ هتماضيي از ّسيٌيِّياي باليواًيذُ طيرح
باضذ.
ٍ )15ثايق ٍ تضويٌات پيطٌْازي:
ضزيف

اضظش ٍثايق ٍ تضويٌات (هيليَى ضيال)

ضـــــطح

1
2
3
جوـــــــغ*
* هجوَع ارزش ٍثايك پيطٌْادي هيبايست جوع تسْيالت درخَاستي ٍ سَد هربَطِ را پَضص دّذ.
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